
 

 

 
 
 
Toelichting op de overeenkomst tot periodieke schenking  
U wilt een periodieke schenking doen aan de Hersenstichting. Als uw schenking voldoet aan 

bepaalde voorwaarden, komt het bedrag in aanmerking voor aftrek bij uw opgave van uw 

inkomstenbelasting. Een voorwaarde is dat er een schriftelijke overeenkomst moet zijn tussen u en 

de Hersenstichting. U kunt daarvoor dit formulier gebruiken. Voor meer informatie kunt u terecht 

op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl).  

 

U kunt het formulier digitaal invullen of in tweevoud printen en met blauwe pen invullen. Bij digitale 

invulling ziet u door in de velden van het formulier te klikken welke keuze u kunt maken of waar u 

zelf tekst dient in te voeren. Wanneer alles is ingevuld print u het formulier voor ondertekening. Het 

is van belang dat twee origineel getekende exemplaren aan de Hersenstichting worden verzonden.  

 

Vervolgens krijgt u als schenker een door de Hersenstichting getekend exemplaar retour. Het is 

belangrijk dat u dat formulier goed bewaart. Als de belastingdienst daarom vraagt, moet u de 

overeenkomst kunnen overleggen.  

 

1. Verklaring schenking  

 
In dit onderdeel vult u het volgende in: - het bedrag in cijfers en letters dat u per jaar wilt schenken 

aan de Hersenstichting. - of de schenking eindigt bij uw overlijden of dat van uw partner. Wilt u de 

overeenkomst voortijdig beëindigen in verband met bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of 

onvrijwillige werkloosheid neemt u dan contact op met de Hersenstichting. - uw persoonlijke 

gegevens en eventueel die van uw partner. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt. De 

schenker dient minimaal 18 jaar te zijn.  

 

2. Looptijd periodieke schenking  

 
Hier vult u het totaal aantal jaren in dat u de periodieke schenking doet. Een voorwaarde voor 

fiscale aftrekbaarheid is dat de schenking minimaal 5 jaar aaneengesloten loopt. Wanneer u kiest 

voor onbepaalde tijd, heeft u na 5 jaar de mogelijkheid de periodieke schenking te beëindigen, 

zonder dat dit een negatief gevolg heeft voor de aftrekbaarheid van de verstreken 5 jaar. In het jaar 

dat u als ingangsjaar kiest, dient de eerste betaling te geschieden. LET OP: Betalingen die zijn gedaan 

vóór het passeren van de overeenkomst tellen niet mee voor de schenkingsbijdrage voor het eerste 

jaar. 

 

3. Betalingswijze  

 
Hier geeft u – als schenker- aan of u volmacht verleent aan de Hersenstichting tot het automatisch 

afschrijven van het jaarlijkse bedrag/de jaarlijkse bedragen en in welke termijnen die afschrijving dient 

te geschieden. U kunt ook aangeven zelf voor overmaking zorg te willen dragen. Let u er in dat geval 

goed op dat u het juiste IBAN nummer gebruikt en telkens het unieke transactienummer vermeldt, 

zoals is vermeld onder punt 4. Het overeengekomen jaarlijkse bedrag van uw periodieke schenking 

dient telkens vóór het einde van elk kalenderjaar te zijn overgemaakt. Na invullen van het formulier 

dient u met blauwe pen uw handtekening te zetten. Indien u bent gehuwd of een geregistreerd 

partnerschap heeft, dient uw partner deze overeenkomst op grond van artikel 88 Boek 1 van het 

Burgerlijk wetboek, ook te ondertekenen.  

 

 

 

 

http://www.belastingdienst.nl/


 

 

 

 

  

 

4. Gegevens Hersenstichting 

 
De Hersenstichting is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI). Het transactienummer, behorende bij deze overeenkomst, wordt door de Hersenstichting 

ingevuld. Het transactienummer is het nummer waaronder de Hersenstichting deze overeenkomst 

heeft opgenomen in haar administratie om te kunnen overleggen aan de Belastingdienst. Het 

RSIN/fiscaal nummer is het nummer waaronder de Hersenstichting bij de Belastingdienst bekend is.  

 

  5. Ondertekening namens de Hersenstichting   
 

Hier vult degene die bevoegd is namens de Hersenstichting de gegevens in en ondertekent de 

overeenkomst. 
 

 


